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ส่วนที ่2 
ทิศทางการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ   

มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น  3 ระดับ 
ได้แก่   

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน   

แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง   

แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2  ให้
บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา  
ระหว่างประเทศ   

ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้
ดังนี้   

ยุทธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 - 2580   
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 - 
2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 - 
2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ   
6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580)   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหม ายตามที่ก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์

ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ   
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ  3) การพัฒนาการ
เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาด กลาง และขนาดย่อมยุค
ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทาง
สังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน    19) 
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  และ 23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม  และ 
24) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19  พ.ศ. 2564 - 2565  

แผนการปฏริปูประเทศ   
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้าน 

ต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้        
การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ  
ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข       
8)  ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มี 
แผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่  21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4)  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้าง
งาน  และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน   

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์  

และเปูาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์                  
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน  
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง 
แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์                    
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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แผนการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579   
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และ การพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และสังคม ของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยความมัน่คงแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565)   
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย และแผน 

หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อ 
ธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติโดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด  
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ท่ี 
เกี่ยวข้อง กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ   
ว่า ด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย  
ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความ 
มั่นคง ของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคง  
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                   
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 6) การสร้าง  
ความสามัคคีปรองดอง 7) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหาร 
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน                          
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การปูองกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การปูองกันและ 
แก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ                        
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 19) การรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
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นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา)   
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  จ าแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1)  การปกปูอง 
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ ความสงบสุข 
ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวที โลก                 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการ 
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม                   
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบ 
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจ 
โลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การ 
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 8) การแก้ไขปัญหา 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า  9) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การ 
จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของ 
ประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ   

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคง  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง มีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและ พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3) การพัฒนา ศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และความเท่า เทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

แผนปฏบิตัริาชการรายป ี(พ.ศ. 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ   
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือ 
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ 
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ 
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  
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แผนปฏบิตัริาชการะยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง  
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการใน 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนว 
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว   

นโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศกึษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมี
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
นโยบายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ และ
บุคลากร  เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย 
ทั้งการ บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น  
  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถ ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม ถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
จดุเนน้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ  
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 



66 
 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็น
ของกลุ่มเปูาหมายและ แตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่  

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้า ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก สถานการณ์จ าลอง 
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน 
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต และสร้างอาชีพ  
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ ทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All)  
  - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ แก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ 
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็น 
ขั้นตอน  

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการ 
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ 
จังหวัดทั่วประเทศ  

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ  
- เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด  

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์   
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง 

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ 
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- ศึกษาและปรับปรุง อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความ 

เหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2565 การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ 
สร้างรายได้   

5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น  
- ปรับปรุง กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง 

ประโยชน์ของผู้เรียนและ ประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
- สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)   
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ 

ปฏิรูปองค์การ   
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ

และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก 

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

นโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
- นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย  
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย   

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ 
บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   

- ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และRe-Skill ของ 
ตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ  

- เปิดกว้างเสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ  ทั้งนี ้เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนเพ่ือรู้พัฒนาทักษะเพ่ืพัฒนา
ครูยกก าลังสองที่เน้นเพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่
โรงเรียน หลักสูตรยกก าลัง สองท่ีเน้นลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อ
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ผสมผสาน ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม 
ด้านการศึกษาเพ่ือความ เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐาน
จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย 
เนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มี 
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ ของ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)  

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence  
Center : HCEC)   

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน 
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียน  ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้             
ทีห่ลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education  
Excellence Platform : DEEP)   

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล สู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)   
- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 – 2565 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึด 
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่  
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2568 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์  
และนโยบาย ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  

 พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21   
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

นโยบาย  
1. ด้านความปลอดภัย  

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
2. ด้านโอกาส  
  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
  2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความ 
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไม่ให้ออก 
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่า 
เทียมกัน  
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2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ 
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของโลกใน 
ศตวรรษท่ี 23 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ 
เลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่ละ 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
4. ด้านประสทิธภิาพ  
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน 
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมที่สี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน   
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 น้อย
กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน   

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม 
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
กลยทุธ ์  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิ์/ตวัชีว้ดัเปาูหมายการให้บรกิาร  
1. การจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ  

ที ่ ตวัชีว้ดั ค่าเปาูหมาย 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐ 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

20 

3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในวิชาหลัก ( O-NET)  
และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ิมขึ้น 

 

2. การจดัการศกึษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ  

ที ่ ตวัชีว้ดั ค่าเปาูหมาย 

1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การ พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

80 

3. การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

ที ่ ตวัชีว้ดั  ค่าเปาูหมาย 

1  ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และ สติปัญญา 

80 

2  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน(*) 

3 

3  จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29,125 

4  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ระดับดีข้ึนไป 

1 
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ที ่ ตวัชีว้ดั  ค่าเปาูหมาย 

5  จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 

200 

6  ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับ การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้าน ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 

7  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม 
ด้าน การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตาม โครงการ PISA 

100 

8  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการ
จัด การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 

9  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน  - 

10  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ
ใน ด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 
สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความ
ท้า ทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 

4. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศกึษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการ ศกึษา  

ที ่ ตวัชีว้ดั  ค่าเปาูหมาย 

1  อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ -ระดับ
ปฐมวัย  
- ระดับประถมศึกษา  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) 

100 
100 
100 
78 

2  จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา 
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 

3,630,000 
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ที ่ ตวัชีว้ดั  ค่าเปาูหมาย 

3  ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม บริบท 80 

4  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  20 

5. การจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดล้อม 

ที ่ ตวัชีว้ดั  ค่าเปาูหมาย 

1  ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

80 

6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 

ที ่ ตวัชีว้ดั ค่าเปาูหมาย 

1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 

2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 20 

3 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 

5 จ านวนสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความ 
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

200 
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ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาสุรนิทร์ 
วสิยัทัศน ์  
  “ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาสรุนิทร ์เป็นองคก์รคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล สรา้งทนุ
มนษุย์ดว้ยนวตักรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ยัง่ยนื”  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ มี

วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0  

เปูาประสงค์   
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ
ได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
  3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ 
พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ  
  4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  

7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
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8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

ค่านิยมองค์กร   
      รับผิดชอบ มีน้ าใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร  

วัฒนธรรมองค์กร   
 “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ”  

นโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
 “ลึกซึ้งงานภารกิจ พิชิตงานนโยบาย ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” 

การบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม (SMART TEAMS) ประกอบด้วย  
   1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.สุรินทร์ (SMART DIRECTORS) : “CHANGS”   
             C = Change (ผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  
             H = Human Ability (ผู้มีศักยภาพ)    
             A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธิ์)  
             N = Nice (ดี)   
             G = Good Governance (มีหลักธรรมมาภิบาล)  
             S = Service mind (มีจิตบริการ)   

2. คุณลักษณะของครู สพม.สุรินทร์ (SMART TEACHERS) : “KRUDEE”  
              K = Knowledge (มีความรู้)  
              R = Responsibility (มีความรับผิดชอบ)   
              U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี)  
              D = Development (มีการพัฒนา)  
              E1 = Evaluation (การวัดผล ประเมินผล)    
              E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม)  
   3. คุณลักษณะของบุคลากร สพม.สุรินทร์ (SMART EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN”   
              P = Personality (บุคลิกภาพ)  
              R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)  
              A = Attitude (เจตคติ)   
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              S = Service mind (บริการเป็นเลิศ)  
              A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสัมฤทธิ์)    
              N = Network Building and Participatory (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม)  

4. คุณลักษณะของนักเรียน สพม.สุรินทร์ (SMART STUDENTS) : “DEKSAREN”  
              D = Democracy (มีความเป็นประชาธิปไตย)   
              E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม    
              K = Knowledge (มีความรู้ ใฝุเรียนรู้มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21)   
              S = Sufficiency หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
              A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์    
              R = Responsibility มีความรับผิดชอบ  
              E = Enjoy (มีความสุข)  
              N = Network (สร้างเครือข่าย)   
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โรงเรียนรตันบรุ ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาสรุนิทร ์

 
 นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนรัตนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ปรัชญา 
 “ปญญฺา  นราน  รตฺน ” 

หมายถึง  ผู้มีปัญญาเปรียบประดุจมีแก้วสารพัดนึก  ย่อมน าไปสู่ความเจริญ  โรงเรียนได้ใช้คติธรรมนี้
เพ่ือเปูนการอบรมความรู้  คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนนั กเรียน
สามารถแก้ปัญหาชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ภายในปี 2567  โรงเรียนรัตนบุรีเป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission)    
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ มี

วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการจัด 

การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0  

ค่านิยม (Values)  
 เป็นองค์กรสู่ความส าเร็จ 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies)  
“ มีแผนการเรียนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นการนิเทศติดตาม  พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ”  

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)   
“เรารัก รบ.”  
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อัตลักษณข์องโรงเรยีน (School Identity)   
 วินัยดี มีจิตอาสา 

ค าขวัญโรงเรียน (School Slogan) 
ความรู้ดี มีพลานามัย ใฝุคุณธรรม น าชุมชน   

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School Uniqueness)   
ศิลป์-วัฒนธรรม 

เปูาประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
  3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตาม หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การ พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen)  
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ  
  4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  

7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
              แข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2565 

โรงเรียนรัตนบุรี  เป็นโรงเรียนยอดนิยมของอ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  มีผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่น
ในการจัดการศึกษา   มีผลผลิตคือนักเรียนประสบความส าเร็จอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การปฏิรูปการศึกษา   
นอกจากการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  ยังต้องการให้นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์   
สังเคราะห์  จึงมีนโยบายจัดการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยใช้หลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World-Class-Standard–School) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนรัตนบุรี จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.15  มี 0 , ร และ 
มส  ไม่เกินร้อยละ 1  

3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนตามค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล   

4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย ให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต  รับมือกับ
สถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ  
  5. ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ  โดยมีครูที่เชี่ยวชาญในการสอน  มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่าสองภาษา 

6. ส่งเสริมให้ผู้มีเรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะ ดนตรี กีฬา และการอาชีพ 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดค้น ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ท างานเป็นทีม และเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพใน
ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ 

8. พัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องเทคโนโลยีดิจิทัล  และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ทันสมัย มีคุณภาพ  
พอเพียง สามารถให้บริการทางการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ทาง
วิชาชีพครูยุคใหม่  

10. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายร่วม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่(พ.ศ.2559-2563)  
  โรงเรียนรัตนบุรีได้ด าเนินการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาและได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  
รอบท่ี  4  วันที่  19-20 ธันวาคม 2562 ปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ดังนี้ 

จุดเด่น   
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เกิดจากด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
ชั้นน ารุ่น 6  โดยน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในการบริหารและพัฒนาผู้เรียน เน้นการพัฒนาตาม 
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หลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้การกิน ดู อยู่ ฟังให้เป็น ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวง
ปัญญาและมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการด าเนินชีวิต  
  2. ผู้เรียนมีวินัย จิตอาสา โดยโรงเรียนด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด อบายมุข 
และด าเนินโครงการตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง โดยใช้สภานักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นตัวขับเคลื่อน มีสารวัตรนักเรียนที่สถานศึกษาแต่งตั้งทั้งครูและผู้เรียนคอยเฝูาระวังความประพฤติของ 
นักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง   
ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   
  1. ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้น าทางศาสนา ชุมชนที่
มีเข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  

2. สถานศึกษามีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาช่วยในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรใน 
ด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนางาน  
  3. สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมาช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการ 
จัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั   

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม 
เวลารู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจมุ่งม่ันในการเรียนการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่ง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
   2. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิดได้ 
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการนาชุมชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

3. ชุมชน ส่วนราชการภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น สมาคมศิษย์เก่า ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความ 
เข้มแข็งให้ความร่วมมือและร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

จดุทีค่วรพฒันา  
ด้านคุณภาพของผูเ้รียน  
   1. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้/ต่อยอดการเรียนวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าตามความ
ถนัด  ความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
   2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ สมรรถนะเป็นเด็กไทยในศตวรรษที่ 21   
           3. ควรส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   
  1.จัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมทุกฝุายให้สะดวกต่อ
การเข้าถึงและให้บริการ เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  
  2. รูปแบบ กระบวนการ เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียนยังไม่ชัดเจน  
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ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั   
  1. ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
  2. การตรวจสอบการประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   

ข้อเสนอแนะ   
ด้านคุณภาพของผูเ้รียน  
  1. ควรส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้/ต่อยอดวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ โดยโรงเรียน
ส ารวจความต้องการวิชาชีพที่ผู้เรียนสนใจและถนัด หลังจากนั้นครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในช่วง
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning) แล้วน าผลผลิต ที่ได้
จากการเรียนรู้มาจ าหน่ายในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน/ชุมชน เพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน หากครูไม่
เพียงพอหรือไม่ถนัดในรายวิชาหรือทักษะวิชาชีพนั้น โรงเรียนควรหาวิทยากรภายนอกหรือปราชญ์ที่มีความ
ช านาญมาจัดการเรียนรู้นั้นให้กับผู้เรียน  

2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ สมรรถนะเป็นเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ใฝุเรียนรู้  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหา มีทักษะสารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและอาชีพ  ใส่ใจ
นวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ครูผู้สอนต้องปฏิรูปตนเองไม่เน้นแต่สอนให้ผู้เรียนมีความรู้เท่านั้น ต้องเน้น ทักษะ
อย่างน้อย 3 ข้อ คือ ทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILL) ทักษะการใช้ชีวิต (LIFE SKILL) และ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT SKILL)  

3. ควรส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยน าเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ี 
มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด โดยครูผู้สอนควรมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและชี้แนะแนวทางเพ่ือให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ (E-TEACHER) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี  
ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   

1. บริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุมงานทั้ง 4 ฝุาย ให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และ การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  

2. สร้างรูปแบบ กระบวนการ และเทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ มีความ
เข้มแข็ง  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้มากข้ึน   

3. พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูและบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นระบบด้วย 
หลักการของวงจรคุณภาพ มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ศึกษาเรียนรู้  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี  
ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั   

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้วยการอบรมฝึกปฏิบัติสร้างและ พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลการ เรียนรู้มี
การทดลองใช้มีการพัฒนาและน ามาใช้ในชั้นเรียนอย่างจริงจัง  
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2. ควรการตรวจสอบ การประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ภายใน 2 ปี  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  ควรส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายสู่เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะในการเรียนรู้  คิดอย่าง
สร้างสรรค์ ใสใจในนวัตกรรม มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ใช้
เทคโนโลยีอัปเดตข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อรอบด้าน ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ใส่ใจดูแลตนเองด้าน 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนารูปแบบนวัตกรรม HEART MODEL ด้วยกระบวนการท างานพัฒนา 
คุณภาพ PDCA โดยต้องพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ มีการวางระบบ (Plan) การท าตามระบบ (Do) การ
ตรวจสอบระบบ (Check) และการปรับปรุงและพัฒนา (ACT) โดยให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และ
ให้ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานในทุกขั้นตอนของวงจร 
พัฒนาคุณภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียน  การสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและการเป็นแบบอย่างที่ดี  

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนท าการวิจัยในชั้น
เรียน หรือสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม อันเกิดจากประเด็นปัญหาเชิงประจักษ์ที่แท้จริงจากการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ 
ผลการวิจัยของครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย 

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
ผลการด าเนินงาน  

ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการ 
ที่โรงเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกด้านของ
ผู้เรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.71 ของผู้เรียนทั้งหมด โดยผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว ผู้เรียนมีความสามารถด้านการ
อ่าน  การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง มีทักษะการคิดค านวณตาม 
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.01 ของผู้เรียนทั้งหมด  สูง
กว่าค่าเปูาหมายความส าเร็จที่โรงเรียนก าหนดไว้ ซึ่งผู้เรียนได้รับรางวัลด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณในปีการศึกษา 2561 ระดับภาคและระดับชาติ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศและเป็น 
ตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 53 รายการ ได้รับ 
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รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศด้านภาษาไทย จ านวน 1 รายการ คือ กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ระดับ      
ชั้น  ม.4–6 รางวัลเหรียญทองจ านวน 27 รายการ รางวัลเหรียญเงินจ านวน 14 รายการ และรางวัลเหรียญ 
ทองแดง จ านวน 6 รายการ โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและได้รับรางวัล เป็น 
อันดับ 3 ของจังหวัดสุรินทร์ ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองค าคม เกมต่อค าศัพท์ภาษาไทย รุ่น 
1  มัธยมศึกษาตอนปลาย รายการแมกซ์พลอยส์ เอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 13 ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเขมร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษากัมพูชา 
สองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคีตะมวยไทย รุ่นอายุ 15 ปี ในการแข่งขันกีฬา สพฐ. 
เกมส์ ครั้งที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคีตะมวยไทย รุ่นอายุ 18 ปี ในการแข่งขันกีฬา สพฐ. 
เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศ ไทย 
ตามโครงการ Boot Challenge and Experience 2018 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโต้สาระวาที 
ภาษาอังกฤษ (Debate) ประเภทห้องเรียนปกติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี 
2561 ระดับภูมิภาค รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (Debate) ประเภทห้องเรียน
โครงการเรียนเป็นภาษา อังกฤษ  (EP/MEP) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี 
2561 ระดับภูมิภาค นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จ าแนก
แยกแยะ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์   โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.04 ของ ผู้เรียนทั้งหมด สูง
กว่าค่าเปูาหมายความส าเร็จที่โรงเรียนก าหนดไว้ ทั้งนี้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับภาค   ระดับชาติ ด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ใน ปีการศึกษา 2561 
ได้แก่ ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์เข้า
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 คน นักเรียนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 
จ านวน 2 คน ระดับ 2 จ านวน 1 คน ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 75.02 ของผู้เรียนทั้งหมด สูงกว่าค่าเปูาหมายความส าเร็จที่โรงเรียน ก าหนดไว้ โดยผู้เรียนสามารถ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ประกอบและ ประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้แก่ โครงงาน ชิ้นงาน ให้สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้และใน ชีวิตประจ าวันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ในเวทีวิชาการในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ  และระดับนานาชาติได้ 
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ร่วมน าเสนอ โครงงานสุขภาวะ 5 ลด 5 เพ่ิม ตามแนวทางโครงงาน
คุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลในระดับภาค  ระดับชาติ ได้แก่ผู้เรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในงานประชุมวิชาการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75.20 ของผู้เรียนทั้งหมด  สูงกว่า
ค่าเปูาหมายความส าเร็จที่โรงเรียนก าหนดไว้ โดยผู้เรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในรอบด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมี 
คุณธรรม เห็นได้จากผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานสามารถใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดการออกแบบตัวละครแอนิเมชั่น 
3  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การ
แข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดการออกแบบ 
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โปสเตอร์โดยใช้โปรแกรมโฟโตช้อปในหัวข้อ “ ร. 10 กับวันวิทยาศาสตร์” ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบ 
ปัญหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นอกจากนี้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพ้ืนฐานเดิมด้าน 
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะกระบวนการต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้เรียนมี ผลการเรียนรู้ระดับดี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.25 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด สูงกว่าค่าเปูาหมายความส าเร็จที่โรงเรียนก าหนด
ไว้  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75.03 
ของผู้เรียนทั้งหมด สูงกว่าค่าเปูาหมายความส าเร็จที่โรงเรียนก าหนดไว้ โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ 
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืออาชีพทุกคน นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้เรียน 
มีผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการสูงขึ้น เท่ากับ 7.62  
(ปีการศึกษา 2560 = 30.85, ปีการศึกษา 2561 = 38.47) และผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
มีพัฒนาการสูงขึ้น เท่ากับ 3.32 (ปีการศึกษา 2560 = 31.97, ปีการศึกษา 2561 = 35.29) ส่วนผลการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการที่โรงเรียนได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ 
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.17 ของผู้เรียนทั้งหมด สูงกว่าค่าเปูาหมาย
ความส าเร็จที่โรงเรียนก าหนดไว้ โดยผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบัน
ชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เคารพในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโดยพร้อม 
เพรียงกัน ผู้เรียนยอมรับกติกาของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริตเก็บสิ่งของมีค่าได้น าส่งห้องประชาสัมพันธ์  ตรง
ต่อ เวลา มีความใฝุ เ รี ยนใฝุ รู้  ใช้ ชี วิ ตตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเ พียงทั้ งการ เรียนและ
ชีวิตประจ าวัน  มุ่งมั่น ในการท างาน ปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มีความรักในความเป็นไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รับประทานอาหาร ขนมพ้ืนบ้านเป็นประจ าและด าเนินชีวิตตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียน
มีน้ าใจ แบ่งปัน  ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันมีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีในการคิดแยกขยะก่อนทิ้ง ภายใต้
กิจกรรมธนาคารขยะ ชมรมฅนรักษ์สุรินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ตามโอกาส ดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนและ
บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตาม ระดับชั้นอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละหนึ่งครั้ง ส่งเสริม
ผู้เรียนให้รู้จักรักการออมผ่าน โครงการธนาคารโรงเรียน ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 90.04 ของผู้เรียนทั้งหมด สูงกว่าค่าเปูาหมายความส าเร็จที่โรงเรียน
ก าหนด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้วยความภาคภูมิใจ โดย
เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นร่วมกับ ชุมชนเป็นประจ าและสม่ าเสมอ เช่น ขบวนแห่เข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง 
กิจกรรมบุญบั้งไฟและ บวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาอ าเภอรัตนบุรี เทศกาลบุญเดือนสาม ไหว้พระธาตุ ฮีตสิบ
สองคองสิบสี่  เจ้าภาพร่วมงานกฐินสามัคคี ประเพณีตรุษสงกรานต์ สัปดาห์ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมวันภาษา
และวัฒนธรรม  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 85.42 ของผู้เรียนทั้งหมด สูงกว่าค่าเปูาหมายความส าเร็จที่โรงเรียนก าหนดไว้ ผู้เรียนให้การยอมรับ
และอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย สามารถเรียนร่วมกันได้โดยไม่มีความขัดแย้งแต่
อย่างใด ผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.62 ของผู้เรียน
ทั้งหมด สูงกว่า ค่าเปูาหมายความส าเร็จที่โรงเรียนก าหนด ผู้เรียนมีการตรวจสุขภาพทุกปี มีดัชนีมวลกายตาม
เกณฑ์ปกติ ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตที่ดี โดยผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้ แข็งแรง รู้จักรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬา รู้จัก
ปรับตัวในสังคม ที่บริบทและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  จากการ
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ด าเนินงานดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของ ผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม เป็นไปได้กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือได้ เกิด ประสิทธิผล เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดครบถ้วน และมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 
สรุปการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก  

จุดเด่น   
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เกิดจากด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้น 

น า รุ่น 6 โดยน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในการบริหารและพัฒนาผู้เรียน เน้นการพัฒนาตาม 
หลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้การกิน ดู อยู่ ฟังให้เป็น ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวง
ปัญญาและมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 

2. ผู้เรียนมีวินัย จิตอาสา โดยโรงเรียนด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด อบายมุข 
และด าเนินโครงการตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง โดยใช้สภานักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นตัวขับเคลื่อน มีสารวัตรนักเรียนที่สถานศึกษาแต่งตั้งทั้งครูและผู้เรียนคอยเฝูาระวังความประพฤติของ 
นักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง   
จุดที่ควรพัฒนา   

1. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้/ต่อยอดการเรียนวิชาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามความ
ถนัด  ความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  

2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ สมรรถนะเป็นเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21   
3. ควรส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้/ต่อยอดวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ โดย 

โรงเรียนส ารวจความต้องการวิชาชีพที่ผู้เรียนสนใจและถนัด หลังจากนั้นครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning) แล้วน าผลผลิต 
ที่ได้จากการเรียนรู้มาจ าหน่ายในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน/ชุมชน เพ่ือเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน หากครูไม่ 
เพียงพอหรือไม่ถนัดในรายวิชาหรือทักษะวิชาชีพนั้น โรงเรียนควรหาวิทยากรภายนอกหรือปราชญ์ที่มีความ 
ช านาญมาจัดการเรียนรู้นั้นให้กับผู้เรียน  

2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ สมรรถนะเป็นเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ใฝุเรียนรู้  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหา มีทักษะสารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและอาชีพ  ใส่ใจ
นวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ครูผู้สอนต้องปฏิรูปตนเองไม่เน้นแต่สอนให้ผู้เรียนมีความรู้เท่านั้น ต้องเน้น ทักษะ
อย่างน้อย 3 ข้อ คือ ทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILL) ทักษะการใช้ชีวิต (LIFE SKILL) และ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT SKILL)  

3. ควรส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยน าเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี 
อยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด โดยครูผู้สอนควรมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและชี้แนะแนวทางเพ่ือให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ (E-TEACHER) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี   
ควรส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายสู่เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะในการเรียนรู้  คิดอย่าง

สร้างสรรค์ ใสใจในนวัตกรรม มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม   ใช้
เทคโนโลยีอัพเดตข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อรอบด้าน ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ใส่ใจดูแลตนเองด้าน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการด าเนินงาน  

ผู้บริหารสถานศึกษา มีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและบรรลุตามค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้ความ 
ร่วมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ บริหาร
จัดการ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารและ
การ จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันทางศาสนา และผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพโดยใช้หลักการของวงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนโดยมีรูปแบบ “HEART MODEL” เป็น 
นวัตกรรมการบริหารจัดการ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการบริหารจัดการ จากการประกวด 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 รางวัลสถานศึกษา 
พระราชทานระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่ รางวัล OBEC AWARDS ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับชาติ 
รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีChamp of The Champ รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ระดับ 
สพฐ. และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมจากสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทยและ 
ผู้บริหารยอดเยี่ยมเนื่องในงานวันครูผลจาการพัฒนาครูและบุคลากรส่งผลให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิครูดีในดวงใจ คุรุสดุดีรางวัล OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ครูต้นแบบ 
ครูผู้สอนดีเด่นและผลจากการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเปูาหมาย ส่งผลให้นักเรียนโดยนักเรียนได้รับรางวัล ยุวสตรีดีเด่นประเภท ยุวสตรีรางวัลเหรียญทองจาก 
การประกวดระเบียบแถวในวันลูกเสือแห่งชาติรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนสพฐ.เกมส์รายการคีตะ
มวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น Animation จากกรม 
ประกันภัยและผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ในทุกวิชาที่มีการทดสอบ  

เมื่อพิจารณาข้อค้นพบจาก SAR การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบสภาพจริงและข้อมูลเชิง 
ประจักษ์แล้วพบว่า แนวคิด ระบบการบริหารและจัดการ วิธีด าเนินการ แผนพัฒนา แผนงาน 
โครงการ  กิจกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง แล้วเชื่อได้ว่ากระบวนการการบริหาร
และการจัดการของโรงเรียนรัตนบุรี โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการวางระบบการบริหารจัดการ มีการท าตาม
ระบบ  มีกาตรวจสอบ และทบทวนผลการด าเนินงาน และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืนจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้  
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สรุปการประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

จุดเด่น   
1. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้น าทาง
ศาสนา ชุมชน ที่มีเข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาและการให้การสนับสนุนการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA เป็นวงจรในการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาภายใต้รูปแบบ HEART MODEL เป็นนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาช่วยในการ พัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรในด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนางาน ในสถานศึกษา ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษามกีารถ่ายถอดวัฒนธรรมการท างานที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น  

4. สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมาช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา มีสภาพแวดล้อมที่น่าดู น่า
อยู่  น่าเรียน  

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. จัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมทุกฝุายให้สะดวก ต่อ
การเข้าถึงและให้บริการ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดและการน าข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  

2. พัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ ให้มีรูปแบบ ยุทธศาสตร์การนิเทศ มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  

ข้อเสนอแนะ   
1. บริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เป็น 

หมวดหมู่ ครอบคลุมงานทั้ง 4 ฝุาย ให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการการตัดสินใจและการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของคร ู 

2. สร้างรูปแบบ / กระบวนการ และยุทธศาสตร์การนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ มีความ 
เข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้มากข้ึน  

3. สร้างและพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูและบุคลากรในโรงเรียนให้เป็น 
รูปธรรมด้วยหลักการของวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นแบบอย่างท่ีดี  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี   
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนารูปแบบนวัตกรรม HEART MODEL ด้วยกระบวนการท างานพัฒนา 

คุณภาพ PDCA โดยต้องพัฒนาคุณภาพทั้งระบบมีการวางระบบ (Plan) การท าตามระบบ (Do) การ
ตรวจสอบระบบ (Check) และการปรับปรุงและพัฒนา (ACT) โดยให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และ 
ให้ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานในทุกขั้นตอนของวงจร 
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พัฒนาคุณภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝุายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียน  การสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและการเป็นแบบอย่างที่ดี 

ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการด าเนินงาน  

สถานศึกษามีการด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ ส าหรับ 
ผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุป 
องค์ความรู้น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งการเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครู
รักเด็กและเด็กรักเด็กเด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ตรวจสอบและประเมิน คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม กับ
เปูาหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดให้มีการสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวบรวมสรุปและ ประมวลผลให้
เป็นที่น่าเชื่อถือ จากการด าเนินโครงการและกิจ กรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้จัดหา และผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหาวิชา ออกแบบการวัดและ ประเมินผล
การเรียนรู้ที่เหมาะสม ประเมินผลได้ตรงตามสภาพจริงและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยเป็น ฐาน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับ การฝึก
ทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร เห็นได้จากการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้
ของครูผู้สอนท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง มีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาสาระร่วม 
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก 
สื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ใช้วาจาสุภาพกิริยา 
เหมาะสม มีจิตวิทยาในการสอนสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน รักในการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียน 
รักครูครูรักผู้เรียนและผู้เรียนรักสามัคคีกัน ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูสามารถตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนประเมินผลผู้เ รียนตามสภาพจริงโดยใช้ 
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนเนื้อหาสาระธรรมชาติวิชา ตัวชี้วัดและเปูาหมาย 
ในการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้และน าผลการ ประเมิน
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เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน รวมทั้งค้นหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป ครูผู้สอนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามธรรมชาติวิชา 
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นอย่างดีมีความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ผู้เรียนรักและศรัทธาในตัวครูครู ทุกคนมี
วิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและทุกสิ้นปีการศึกษา ครูสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของ ตนเองเพ่ือเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป  

สถานศึกษามีการก าหนดแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วน 
ร่วมของผู้ เกี่ยวข้องมีการด า เนินการตามแผนประจ าปี  โครง การ กิจกรรมที่วางไว้  มีการก ากั บ
ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
สถานศึกษา มีผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปี โครงการ กิจกรรมที่วางไว้และมีการประเมินผลส า เร็จใน
การด าเนินงาน  มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลายจาก ผู้เกี่ยวข้อง น าเสนอข้อมูล สถิติ ร่องรอยหลักฐานต่างๆ สนับสนุนผลการด าเนินงาน มีร่องรอย
หลักฐานที่แสดง ว่าผลการด าเนินงานบรรลุตามมาตรฐาน เปูาหมายตามแผนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมี
ผลลัพธ์ของการ ด าเนินงานที่บ่งบอกความส าเร็จในมาตรฐาน เปูาหมายตามแผนที่ตั้งไว้ การจัดเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ หลักสูตร
สถานศึกษามีความ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่นและมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สากล ระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล  ครอบคลุมมาตรฐานสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ครูทุกคนจัดท า
แผนการจัดการ เรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้ครอบคลุมตามสาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ครู
ประจ าชั้นและ ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลครูมีรายงานวิจัยในชั้นเรียนสามารถใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ นักเรียนมีชิ้นงานผลงานนวัตกรรมโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่า งหลากหลาย 
สถานศึกษามีรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูผู้สอนสามารถการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมี 
รายงานการคัดกรองนักเรียน (SDQ, EQ) แฟูมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาและบันทึก 
การเยี่ยมบ้านนักเรียนครูมีเทคนิคในการสอนที่ใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน ครูจัดท าแฟูมสะสมผลงาน 
และรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัลในระดับชาติได้แก่ 1) เป็น 
ครูผู้สอนผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ และเป็นตัวแทนสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีครั้งที่ 68 ระดับ
ชาติณ จังหวัดบุรีรัมย์จานวน 53 รายการ 2) ครูผู้สอนได้รับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชาติครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 1 คน
นอกจากนี้ ครูยังได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ .(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 11 รายการ และครูได้รับคัดเลือกให้เข้ารวมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุุน ณ เมือง
ไซตะมะ ประเทศญี่ปุุน จ านวน 1 คน  

จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผล 
การประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ เกิดประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน และมี
พัฒนาการดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง  
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สรุปการประเมินด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก  

จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม 

เวลารู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้ งครูผู้สอนมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความคิดการปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่ง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ 
ปฏิบัติจริงมีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
กิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

3. ชุมชน ส่วนราชการภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น สมาคมศิษย์เก่า ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความ 
เข้มแข็ง ให้ความร่วมมือและร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา  
1. ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
2. การตรวจสอบ การประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน โดย

ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   

ข้อเสนอแนะ  
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียนให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้วยการอบรมฝึกปฏิบัติสร้างและพัฒนา 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้มี 
การทดลองใช้มีการพัฒนาและนามาใช้ในชั้นเรียนอย่างจริงจัง  

2. ควรการตรวจสอบการประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนท าการวิจัย ใน

ชั้นเรียน หรือสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม อันเกิดจากประเด็นปัญหาเชิงประจักษ์ที่แท้จริง จากการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ 
ผลการวิจัยของครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย 
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จดุมุง่หมายและทศิทางในการด าเนนิการของโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนรตันบรุ ีจังหวดัสรุนิทร์ 

            การด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติ
ไปพร้อมๆกัน และต้องด าเนินการทั้งระบบ คือด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ มิใช่
เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
(World Citizen) สร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง สร้างแรงกระตุ้นใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งม่ัน รักและเพลิดเพลิน
ในการแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะและสานึกในการบริการสังคม 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) โดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนซึ่งมีภูมิปัญญา 
ความสามารถ และความถนัดแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้เรียน 
ส่งเสริมพหุปัญญาของเด็ก บนพื้นฐานของความเข้าใจ รู้ใจ และมีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ 3) ยกระดับการบริหารจัดการ
ด้วยคุณภาพ (Quality System Management) พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง สามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอย่าง
ความส าเร็จที่หลากหลายเพ่ือปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการประสานความร่วมมือในชุมชน ท้องถิ่น ไปสู่ภูมิภาค จนกระท่ังถึงเครือข่าย
ระดับชาติและนาชาติในที่สุด ทั้งนี้เพราะคุณภาพองเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวังของชาติ และ
ของมวลมนุษยชาติ 

คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล  
            การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่  
                  Learning to know : หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป 
ได้แก่ การรู้จักการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่  
                  Learning to do : หมายถึงการเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือท า ซ่ึงอาจน าไปสู่การประกอบ
อาชีพจากความรู้ที่ได้ศึกษา มารวมทั้งการปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์ให้สังคม  
                 Learning to with the others : หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้
อย่างมีความสุขทั้งการด าเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการท างาน   
                 Learning to be: หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพตนเองได้ ทั้งนี้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกเทียบเคียงได้กับนานาอารยประเทศ โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่ส าคัญ ดังนี้  

1) ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล (Digital-Age Literacy) มีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นทาง วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ (Visual & Information Literacy) รู้พหุวัฒนธรรม
และมีความตระหนักสานึกระดับโลก (Multicultural Literacy & Global Awareness) 
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          2) ความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive Thinking) มีความสามารถในการปรับตัว 
สามารถจัดการกับสภาวการณ์ท่ีมีความซับซ้อน เป็นบุคคลที่ใฝุรู้ สามารถก าหนด/ตั้งประเด็นคาถาม 
(Hypothesis Formulation) เพ่ือน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ และสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
         3) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถในการรับและส่ง
สาร การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัด
และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
       4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง 
ของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสมและน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริการสาธารณะ (Public service) ซึ่งหมายถึงการเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก (Global Citizen)  
      5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบคน้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการที่หลากหลาย 
(Searching for Information) เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง
เหมาะสม และมีคุณธรรม  

การจัดท าหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนสู่สากล  
            การที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดังกล่าวข้างต้น ย่อมต้องอาศัยหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสม คือจะต้องได้รับการออกแบบอย่างดี มีเปูาหมายและกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบ ด้วยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝุายในโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นหลักสูตรที่ใช้เป็น
เปูาหมายและทิศทางในการยกระดับการจัดการศึกษาของทั้งโรงเรียน มิใช่การจัดในลักษณะของแผนการเรียน
ส าหรับผู้เรียนเพียงบางส่วน โดยการออกแบบหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนด มีการพัฒนาต่อยอด
คุณลักษณะที่เทียบเคียงกับสากล ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยโรงเรียนพิจารณาให้สอดคล้อง เหมาะสม กับสภาพความพร้อม และจุดเน้นของโรงเรียนซึ่งมีความแตกต่าง
กัน 
 

กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง  
            ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากลดังที่ระบุไว้
ข้างต้น คือ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้และมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น สามารถ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะชีวิต ร่วมมือในการ
ท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีนั้น จะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
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และสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยมีกระบวนการส าคัญในการจัดการเรียนรู้ ที่อาจ
กล่าวได้ว่าเป็น “บันได 5 ขั้น ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล” ได้แก่  
              1. การตั้งประเด็นค าถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผล  
              2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึก
แสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจาก
การปฏิบัติทดลอง เป็นต้น  
              3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้น าความรู้และสารสนเทศหรือ
ข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้  
              4. การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้
ความรู้ที่ได้มาน าเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ  
              5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียน
จะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม  โดยจะน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) เครื่องมือส าคัญในการพัฒนา  
           การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น ดังกล่าว สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี และการให้
ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้
กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระใน
เรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal 
Issue และด าเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสาร
น าเสนอให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปท าประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว  ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS)” ซ่ึงจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วย  
                         IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) 
เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  

                         IS 2- การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่ 
มุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ 
ด้วยวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
                 IS 3- การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน 
น า/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public 
Service)  
            โรงเรียนต้องน าสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) ไปสู่การ
เรียนการสอน ในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางที่
ก าหนด โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการ วัยของผู้เรียน ซึ่งอาจแตกต่างกันใน มัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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เปูาหมายด้านการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   
           เปูาหมายด้านการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีทั้งหมด 5 
เปูาหมาย แต่ละเปูาหมายมีนิยามดังนี้  
                 เปูาหมายข้อ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง  
                 เปูาหมายข้อ 2 สื่อสารสองภาษา : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและ
ความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพ
การศึกษาสูง ทั้งเพ่ือ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือการติดต่อสื่อสาร เพ่ือการนาเสนอผลงาน เพ่ือการโต้แย้ง
ให้เหตุผล และเพ่ือ การเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และนักเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเพ่ิมมากข้ึน  
                 เปูาหมายข้อ 3 ล้ าหน้าทางความคิด : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) ใน
การแก้ปัญหา และในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้สูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพ 
การศึกษาสูง โดยประเทศไทยมีหลักคิดที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานมาใช้ได้ทุกมิติ 
                เปูาหมายข้อ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะ
ความ สามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานด้าน
ต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง  
                เปูาหมายข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นผู้
ที่มีจิตสาธารณะ มีส านึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสานึกในการส่งเสริม พิทักษ์ 
และปกปูองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานะภาพทาง 
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในระดับสูง  
             เปูาหมายด้านผู้เรียนหลายข้อได้ระบุด้วยว่า มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนของ 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้อยู่ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง  ซึ่งใน 
อนาคตโครงการจะได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพด้านต่างๆของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเทียบกับ  
คุณภาพนักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูงดังกล่าวด้วย 

ด้านคุณภาพวิชาการ 
1. จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 
2. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) 
4. พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเองของ

นักเรียน 
5. จัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาการใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom System) 
6. ใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปาก

เปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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ด้านคุณภาพของครู 
1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ และผ่านการ

ประเมินระดับชาติ 
2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3. ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอน 
4. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ 

ประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
5. ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/

นานาชาติ 
6. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
2. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) 
3. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น้าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 
4. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ 
5. ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
6. ผู้บริหารมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ด้านระบบการบริหารจัดการ 

1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) 

2. โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. โรงเรียนน้าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว 
5. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา 

โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ้าเป็น 
6. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
1. โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนดทุกระดับและมีอัตราครู 1 คน ต่อ

นักเรียนไม่เกิน 20 คน 
2. โรงเรียนมีจ านวนนักเรียน 30-40 คน ต่อ ห้องเรียน 
3. ภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสม ตามเกณฑ์ที ่กคศ.ก าหนด 
4. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ต าราเรียน สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ 
5. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
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6. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi-Media Classroom) 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง 

7. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และ
การค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

8. โรงเรียนด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ .ศ.2552 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) (เฉพาะมัธยมศึกษา) 

 
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
            1.  รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย  
   1)  การเตรียมการ เป็นการน าเอาทรัพยากรการบริหาร คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ การจัดการและข้อมูลสารสนเทศ  
   2)  การด าเนินการ เป็นการน าวงจร PDCA ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน 
(Do) การตรวจสอบ (Check)  และการปรับปรุง (Act)   
   3)  การสรุปผลการด าเนินงาน   
   4)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน   
  2.  องค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม คือ  
   1)  หลักการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (Total  Quality  management)   
   2)  ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality  Control  Circle)   
   3)  การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole  School  Approach)   
   4)  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based Management)             
  3.  การประเมินระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ เป็นการ 
   1) ประเมินกระบวนการตามรูปแบบADLI คือ ประเมินแนวทาง (Approach-A)  การ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment : D)  การเรียนรู้ (Learning : L) และการบูรณาการ (Integration : I)  
     2)  การประเมินผลลัพธ์ ตามรูปแบบ LeTCI  คือ ระดับ (Level : Le)  แนวโน้ม (Trend : T)  
การเปรียบเทียบ (Comparison : C)  การบูรณาการ (Integration : I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


